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     56e jaargang no. 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASEN 
Marcus 16: 1- 3 “Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit 
Magdala en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, geurige olie om 
hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in 
de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: 
“Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?” 
 

Tot dan de vrouwen aan het graf- 
de steen woekert over de stilte 
God, neen, het is niet weer naar af! 
God, neen, niet weer de oude kilte. 
 
Het nieuw verhaal wordt nieuwer nog- 
want doodgaan is niet meer voorgoed….. 
De boot kiest een heel nieuwer zog 
de leerling doet toch wat hij moet. 

 
De vrouwen op de weg terug 
keren weer om naar nieuwe wegen- 
ze haasten zich misschien te vlug, 
maar dit kan toch niet meer verzwegen. 
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En dat is wat wij heden vieren 
waarover wij niet kunnen zwijgen: 
waar dood en steen zo welig tieren 
Zal leven open ruimte krijgen. 
 
Donderdag 9 april: Witte donderdag. 
Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van 
het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde. 
Geen H. Mis. 
Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer. 
Geen vieringen. 
Zaterdag 11 april Paaszaterdag / Stille Zaterdag. 
Geen H. Mis. 
Zondag 12 april: Paaszondag, Verrijzenis van de Heer. 
Geen H. Mis. 
Maandag 13 april: Tweede Paasdag, maandag onder het octaaf van 
Pasen. 
Geen H. Mis. 
Dinsdag 14 april: Dinsdag onder het octaaf van Pasen. 
Geen H. Mis. 
Woensdag 15 april: Woensdag onder het octaaf van Pasen. 
Geen H. Mis. 
Donderdag 16 april: Donderdag onder het octaaf van Pasen. 
Geen H. Mis. 
Vrijdag 17 april: Vrijdag onder het octaaf van Pasen. 
Geen H. Mis. 
Zaterdag 18 april Zaterdag onder het octaaf van Pasen. 
Geen H. Mis. 
Zondag 19 april: Beloken Pasen, Tweede zondag van Pasen. 
Geen H. Mis. 
 

HET PAASFEEST.  
Het woord “Pasen” roept iets op van vreugde, 
van Blijde Alleluja’s. 
Bij Pasen denk je aan lente, nieuw leven. 
Belofte van een zomer die komen gaat, een goeie 
tijd. 
Met Pasen is alles schoon, alles nieuw. 
We zijn zelf op ons paasbest. 
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Het lijkt eigenlijk helemaal niet verrassend 
dat het Pasen wordt. 
Zoals na de winter – hoe langzaam soms ook- 
toch weer de lente komt, 
zo komt na de vasten Pasen. 
Het ritme van vasten – Goede Week – Pasen 
is een bekend ritme. 
Je denkt: zo hoort het. 
Het zou gek zijn als het eens anders ging. 
Veronderstel dat het geen Pasen zou worden! 
Nee, dat kan niet. 
 
Toch ben ik bang dat het te vanzelfsprekend is. 
Na Goede Vrijdag komt Pasen… 
Of na het kruis komt verrijzen. 
Dat zou te gemakkelijk zijn. 
Dat wordt gauw zoiets als: 
na regen komt zonneschijn; 
achter de wolken schijnt de zon. 
Dat is de natuurlijke loop der dingen. 
In zo’n soort gezegden hoort Pasen niet thuis. 
Pasen is namelijk nooit zo voorspelbaar 
niet zo vanzelfsprekend, 
Pasen is niet gewoon. 
Laten we dat niet vergeten. 
 
Moge het voor u toch een Zalig Pasen worden. 
Dat wensen wij u toe: 
uw parochiepriesters en het kerkbestuur. 
 
Deze tekst is door meneer pastoor als videoboodschap opgenomen. 
U kunt deze videoboodschap zien/beluisteren op  
de website: www.st-remigius.nl. 
 
PASEN VERSUS CORONA 
In plaats van zich voor te bereiden op het hoogfeest van Pasen zijn de 
meeste parochianen ieder voor zich bezig met het coronavirus. Voor de 
mensen, voor wie Pasen een van de kerkelijke hoogtepunten in het jaar is, 
valt het zwaar dat er door dit virus nu zo veel beperkingen zijn. Daarom 
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hebben de Nederlandse bisschoppen ons nogmaals verzocht om deze 
richtlijnen onder uw aandacht te brengen. 
-  ga alleen naar buiten indien het noodzakelijk is, houd minimaal 1,5 meter 
afstand tot elkaar; geef elkaar geen hand, regelmatig de handen wassen en 
papieren zakdoeken gebruiken. 
-  tot 1 juni 2020 (voorlopig) zijn geen publieke vieringen in de kerk 
toegestaan, met uitzondering van uitvaartdiensten en huwelijksvieringen. 
Bij deze vieringen dient het aantal aanwezigen tot een minimum te worden 
beperkt (max. 30 personen). Doopvieringen dienen kleinschalig en sober te 
worden gehouden. 
Deze regels worden regelmatig door de Nationale Raad voor Liturgie 
geactualiseerd. De meest actuele versie van deze regels kunt u vinden op 
de website van de Nationale Raad: (www.rkliturgie.nl); de website van het 
bisdom (www.bisdom-roermond.nl) of de website van de 
bisschoppenconferentie (www.rkkerk.nl). 
 
Paastriduüm en Pasen 

Het is goed te weten dat er via televisie of internet 
een aantal kerkelijke vieringen door landelijke of 
regionale zenders wordt uitgezonden. 
Zo zal op Goede Vrijdag om 15.00 uur onze bisschop 
Harrie Smeets voorgaan bij de Kruisweg in de 
Munsterkerk in Roermond. Deze viering wordt 
uitgezonden door de KRO op NPO2. 
Op Paaszaterdag (Stille Zaterdag) begint om 23.15 
uur een live uitzending van de Paaswake vanuit de 

Munsterkerk in Roermond. Hulpbisschop Everard de Jong zal in deze 
viering voorgaan. De uitzending zal worden verzorgd door de KRO-NCRV 
op NPO2. 
Op 1e Paasdag is om 11.00 uur een live uitzending van de viering van 
Pasen vanuit de Munsterkerk in Roermond. De voorganger is bisschop 
Harrie Smeets. De uitzending wordt verzorgd door de KRO-NCRV op 
NPO2 en bij L1. 
Voor meer uitzendingen tijdens het Paastriduüm en de Paasdagen kunt u 
kijken op de website van het bisdom Roermond (www.bisdom –
roermond.nl). 
 
De viering van de Eerste H. Communie in Schimmert, die op Eerste 
Pinksterdag gepland is, zal worden uitgesteld tot na de zomervakantie. 

http://www.rkliturgie.nl/
http://www.bisdom-roermond.nl/
http://www.rkkerk.nl/
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Zodra er meer bekend is over het einde van de coronacrisis zullen we 
hiervoor een nieuwe datum prikken. 
Bovendien staat voor vrijdag 12 juni 2020 het H. Vormsel gepland voor de 
kinderen van groep 8 van de Basisschool. Deze viering zal eveneens 
worden verplaatst naar een andere datum. Hiervoor zal overleg moeten 
worden gevoerd met de Vormheer. 
       Het kerkbestuur 
 
PALMTAKKEN 
In de hal van de kerk staat nog een mand met palmtakken. De mensen, die 
nog palmtakken willen hebben, kunnen deze daar afhalen, (zo lang de 
voorraad strekt. 
 
HUISPAASKAARSEN 
De huispaaskaarsen worden deze week thuis bezorgd. 
 
PROGRAMMA ZIJACTIEF 

In verband met de coronacrisis zijn de 
volgende activiteiten afgelast. 
De filmavond was al afgelast de kaartjes 
blijven geldig! 
De Kunstcursus van 8 en 15 april. We zullen 
bekijken of en wanneer deze lessen kunnen 
worden ingehaald. 
De lezing van 10-4 over de 

Vroedvrouwenschool Heerlen. Ook deze lezing hopen we op een ander 
tijdstip te kunnen inhalen. 
De gymlessen van de woensdagmiddag kunnen helaas ook niet doorgaan 
voorlopig. Om fit te blijven adviseren we om iedere dag mee te doen met 
het programma op L1 TV: Limburg in beweging dagelijks om 10.00 uur en 
om 14.30 uur. 
15 juni: Het bezoek aan Mondo Verde is helaas ook afgelast. In de herfst 
wordt een nieuwe datum gepland. Leden die zich voor 15 juni hebben 
aangemeld, maar op de nieuwe datum verhinderd zijn krijgen hun geld 
terug. 
 
BUURTVERENIGING ROOSEBEEK 
Wij vragen onze leden, die dat nog niet gedaan hebben, nogmaals om de 
jaarlijkse contributie van € 10,- over te maken naar onze rekening 
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NL76RABO0137740530 onder vermelding van de 
straatnaam en  het huisnummer. 
Wij willen de kinderen van onze leden, kinderen hebben 
het ook niet makkelijk onder deze omstandigheden, toch 
niet de Paasverrassing onthouden dus daarom kunnen 
alle kinderen onder 12 jaar van onze leden op 2de 
paasdag, maandag 13 april, tussen 11:00-13:00 uur een 
zakje met snoep en paaseieren afhalen in de 
Rooseveltstraat 53. Wij zorgen ervoor dat u dit op een 
verantwoorde manier kunt pakken.  
Mocht U nog geen lid zijn van de buurtvereniging zijn, dan kunt U zich 
aanmelden bij een van de bestuursleden. 

Het bestuur 
 

BUURTVERENIGING HOOFDSTRAAT 

Gezien de omstandigheden met het coronavirus waarin we met z'n allen 
verkeren, zullen we dit jaar niet de ronde langs de deuren maken om de 
contributie op te halen bij leden die dit nog niet per bank overgemaakt 
hebben. We willen u dan ook vragen om de contributie (15 euro voor 
gezinnen en 7,50 euro voor alleenstaanden) naar ons rekeningnummer 
NL84RABO0124.1014.10 over te maken o.v.v. uw naam en adres.  
Bedankt alvast! 
Vanzelfsprekend gaat onze geplande activiteit 'Heel de Hoofdstraat bakt' 
op 19 april a.s. helaas niet door. We zullen deze activiteit zeker op een 
later tijdstip dit jaar door laten gaan. We zullen u daarover informeren! 
       Het bestuur 
 
BUURTVERENIGING GROOT HAASDAL. 
Het zal wel niet vreemd klinken als we jullie hierbij mededelen dat het 
geplande, jaarlijks terugkerende paasontbijt dit jaar vanwege de 
coronacrisis niet doorgaat. 
Wij wensen iedereen een prettig, gezellig en gezond paasfeest. 

Het bestuur. 
 

 
ZLF 2020 SCHIMMERT: VERPLAATST NAAR 2021 
Helaas… De tent was besteld, het programma bekend, 
Schimmert was er klaar voor. Toch hebben we het ZLF 
2020 moeten verplaatsen naar 2021. De 
coronamaatregelen hebben gevolgen voor iedereen en 
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voor alle evenementen die gepland stonden. We leven mee met iedereen 
die getroffen is door dit verschrikkelijke virus. We kunnen dit alleen maar te 
lijf gaan door de maatregelen zo goed mogelijk na te leven. Dit heeft 
uiteraard grote invloed op de organisatie van het ZLF. In goed overleg met 
de Zuid-Limburgse Schutters Federatie en de gemeente Beekdaelen 
hebben we dan ook besloten om het Zuid-Limburgs Federatiefeest in 
Schimmert te verplaatsen naar 2021. 
 
De maatregelen van het kabinet gelden minimaal tot 1 juni. Evenementen 
en bijeenkomsten zijn tot die tijd verboden. Het is de vraag of de 
maatregelen daarna niet zullen worden verlengd. Om duidelijkheid te 
geven, hebben wij als organisatie dan ook onze verantwoordelijkheid 
genomen en het evenement verplaatst naar 18 juli 2021. Gezondheid gaat 
voor alles. Wij danken alle sponsoren en iedereen die zich tot nu toe heeft 
ingezet voor het ZLF. Op naar 2021! 
Blijf gezond! En noteer alvast in uw agenda: 
Zuid-Limburgs Federatiefeest Schimmert: 18 juli 2021 
Info 06-51339317 
Namens stuurgroep ZLF en bestuur schutterij St Sebastiaan Schimmert 
 
Kapelaan Charles s.m.m. heeft een lied geschreven. Bekijk de video 
op facebook: 
In deze onzekere situatie, denk ik aan zorgpersoneel, hulpdiensten en 
iedereen die nog steeds moet werken om anderen te verzorgen. 
Thuisblijven en afstand houden zijn de belangrijkste adviezen die we nu 
moeten opvolgen om te helpen. 
Ik schrijf dit eenvoudig liedje, “We danken jou” voor hen. 
“Dankjewel, je doet fantastisch werk. We zijn trots op jullie”. 
We danken jou *(graag delen en meezingen ) 
  
Op dit moment 
jij bent iemand 
op wie we kunnen rekenen, 
op wie we vertrouwen 
We vragen ons af 
 
Jij blijft nu werken 
je familie achterlaten 
om voor anderen te zorgen 
voor hun leven vechten 
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We vragen ons af 
wanneer dit zal eindigen 
maar ondanks alles 
zullen we door jou, op morgen blijven hopen 
en samen met jou, naar de toekomst kijken. 
 
Met dit liedje 
Wil ik dat je weet 
Dat we denken aan jou 
We danken jou. 
 
Voor alles 
Danken we jou. 
 
 
PRESENTATIE 1e WOORDPICTOGRAM LAESPLENKSKE. 
Paaszondag wordt het 1e woordpictogram van het Sjömmerts 
Laesplenkske aan u voorgesteld in een collage op de website 
https://vergeteninwonersschimmert.jouwweb.nl/album-4   
Groeten, Dialekprojek Heemkundevereniging. 
 

 
 

 Pastorie 045-4041227;   Klooster 045-4048111;  
Kapelaan Charles   0639431465; 
Kapelaan Stefan   0639431473;
Koster      045-4041530.  
Parochieblad        IBAN: NL29 RABO 0146 4121 09;      
Kerkbijdrage        IBAN: NL42 RABO 0146 4006 23;  
Misstipendia        IBAN: NL50 RABO 0146 4011 58;  
Giften en diversen       IBAN: NL52 RABO 0146 4053 90. 
Restauratiefonds    IBAN: NL82 RABO 0146 4122 22 
Orgelfonds     IBAN: NL51 RABO 0322 8156 22 
Dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur kantoordienst in de Pastorie voor het 
bestellen van misintenties en dergelijke zaken. 
E: Redactie Nuuts:  parochieblad@st-remigius.nl  
E: Pastoor van Oss:  j.v.oss@st-remigius.nl 
Website:   www.st-remigius.nl 
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